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Loondoorbetaling – een verhaal zonder eind?
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Een verhaal zonder eind?
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Of eind goed al goed?
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Maar wat gaat Koolmees dan doen?

Wettelijke maatregelen:

• Het medisch advies van de bedrijfsarts wordt leidend
• Harmonisering van protocollen, richtlijnen en

beoordelingsmethodieken
• De rol van de zieke werknemer tijdens de

loondoorbetalingsperiode wordt verstevigd
• Experimenten re-integratie 2de spoor
• Financiële tegemoetkoming (via premiekorting)
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En de verzuim-ontzorgverzekering dan? 
De verzuim ontzorgverzekering heeft als centrale doel
dat werkgevers:

a) optimaal ‘ontzorgd’ worden bij de uitvoering
van hun wettelijke verantwoordelijkheden
b) niet verrast worden door bijvoorbeeld apart af
te sluiten dienstverlening en in de premie

Alle 6 grote en 2 kleine aanbieders hebben zich
verbonden aan het convenant
Inzet is dat introductie van het product plaatsvindt op of
rond 01-01-2020
Het betreft een vrijwillige verzekering die naast
bestaande producten in de schappen wordt gezet
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Wat zit er allemaal in?

Elementen verzuim-ontzorgverzekering:
• De verzekering is poortwachterproof
• 1ste en 2de spoor re-integratie is inbegrepen
• Een professionele casemanager voert regie
• De verzekeraar stuurt op verzuimbeleid
• Arbo- en re-integratiedienstverlening komt van

professionele en gecertificeerde partijen (arbo is
optioneel)

• Het effect van het eigen verzuim op de premie wordt
gemaximeerd
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Aandachtspunten voor verdere uitwerking

• Verzekering moet veel dienstverlening bevatten
maar moet zichzelf niet uit de markt prijzen

• Tijdslijnen zijn krap voor tijdige invoering
• Wettelijke maatregelen die de verzekering

ondersteunen gaan deels pas na 2020 in
• Privacywetgeving blijft een issue (en de lobby taai)
• Certificering dient nog te worden uitgewerkt
• Zelfde geldt voor beleid tav. volmachtconstructies
• Communicatie dient nog te worden uitgewerkt
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Vragen NVIA

9



Wat betekent dit voor inkomensadviseurs?

• Werkgevers krijgen er in 2020 een keuze bij 
• Waarbij verzekeraars naar verwachting wel scherper 

zullen toetsen op aspecten als verzuimbeleid (ivm
overnemen loonsanctierisico)

• Rol van verzekeraar verandert naar verwachting 
(marginaal) tav verzuimadvies en dienstverlening

• Verdere professionalisering van dienstverlening in 
de keten
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En ook nog…

WIA maatregelen uit het regeerakkoord worden 
geschrapt:
• Aanpassing schattingsbesluit wordt terug gedraaid
• Inkomenseis voor WGA 80-99 wordt niet ingevoerd
• Inkorting WGA van 10 naar 5 wordt terug gedraaid

Maar:
• 5 jaar geen herbeoordeling na werkhervatting gaat 

wel door
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Of toch…
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